
 
 

Sprawozdanie 
z działalności Burmistrza Bornego  Sulinowa 

w okresie międzysesyjnym 
 

Ostatnia sesja, na której przedstawiana była informacja z działalności  Burmistrza 
Bornego Sulinowa odbyła się w dniu  30 grudnia 2010 r. 
 
 
W okresie międzysesyjnym odbyły się: 

 

SPOTKANIA  
 

 z Zarządem Klubu Sportowego Pionier 95 w sprawie organizacji 15-lecia klubu,  

 z Komisją Urbanistyczno – Architektoniczną w sprawie zatwierdzenia zmiany studium 

wykonalności dla 5 obrębów Gminy  Borne Sulinowo, 

 Zgromadzenie Wspólników Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Bornem Sulinowie, 

 konwent sołtysów – sprawy bieŜące,   

 z mieszkańcami sołectwa Starowice – wybór sołtysa, 

 z przedstawicielem Stowarzyszenia ,,Pierwszy Krok” - omówienie spraw bieŜących, 

 ze Stowarzyszeniem Opieki nad Zwierzętami – podpisanie porozumienia dotyczącego wyłapywania 

bezdomnych kotów na terenie miasta Borne Sulinowo, 

 z przedstawicielem firmy Invest-Born dotyczące uregulowania  zaległości podatkowych, 

 z Panią Prezes PKS oraz właścicielem Linii Mikrobusowej M – w sprawie moŜliwości 

sfinansowania zakupu przystanków autobusowych, 

 Rada Społeczna ZOZ  Borne Sulinowo, 

 z zarządami Ochotniczych StraŜy PoŜarnych Gminy Borne Sulinowo, 

 z Dyrektorem MBP – omówienie spraw bieŜących, 

 z przedstawicielami PWiK Szczecinek oraz  PUK Borne Sulinowo – w sprawie rozdziału 

kanalizacji deszczowej i sanitarnej na ul. Lipowej, 

 z przedstawicielami Stowarzyszeń działających na terenie gminy Borne Sulinowo 

 z przedstawicielami Firmy Harat w sprawie podpisania umowy dotyczącej stref rekreacyjnych 

 z Dyrektorem ZOZ – omówienie spraw bieŜących 

 z Dyrektorem Centrum Rehabilitacji SM – w sprawie uroczystości nadania imienia 

 
UROCZYSTOŚCI I IMPREZY OKOLICZNO ŚCIOWE  
 

 IV koncert Noworoczny ,, Wiedeńska Gala” 

 Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 

 udział w Jasełkach organizowanych przez dzieci ze Szkoły w Juchowie 

 udział w uroczystym  oddaniu do uŜytku komory dymowej – Wojewódzki Ośrodek Szkolenia 

Państwowej StraŜy poŜarnej w Bornem Sulinowie  



 2 

 
 
 
UDZIAŁ W KONFERENCJACH  
 

 udział w posiedzeniu Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty - Karlino 

 Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji - 

Szczecinek 

 Udział w konferencji prasowej dotyczącej Zintegrowanej Gospodarki Wodno-Ściekowej  

w Dorzeczu Parsęty w Szczecinku 

 udział w spotkaniu informacyjnym organizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej ze Szczecina dot. naboru wniosków na realizację zadań z zakresu 

edukacji ekologicznej i ochrony przyrody - budynek Kulturalno Oświatowy w Bornem Sulinowie 

 udział w Walnym Zgromadzeniu Członków Lokalnej Grupy Rybackiej Partnerstwo Drawy  

w Starostwie Powiatowym w Szczecinku 

 udział w Walnym Zebraniu sprawozdawczym OSP Borne Sulinowo 

 udział w Powiatowej Radzie Zatrudnienia 

 
WYWIADY  
  

 Telewizja TNS z Rosji – nagranie programu poświęconego symbolom pozostawionym przez 

wojska FR i wykorzystanie ich w promocji miasta Borne Sulinowo 

 Program Samorządowy  -  Telewizja  Gawex Szczecinek 

 

PRZYJĘCIA INTERESANTÓW  
 
W sprawach skarg i wniosków  w okresie międzysesyjnym  Burmistrz Bornego Sulinowa oraz  
 
Zastępca Burmistrza  przyjęli  54  interesantów. 
 

GOSPODARKA KOMUNALNA 

 

1.   Zawarto następujące akty notarialne: 

•    zbycia nieruchomości niezabudowanej, połoŜonej w miejscowości Łubowo, obręb Łubowo, 

oznaczonej w ewidencji gruntów działką Nr 576/10,  

•    przenoszący własność nieruchomości zabudowanej, połoŜonej w miejscowości Piława, obręb 

Piława, oznaczonej w ewidencji gruntów działką Nr 401,  

•    zbycia nieruchomości niezabudowanej, połoŜonej w miejscowości Borne Sulinowo, obręb 07, 

oznaczonej w ewidencji gruntów działką Nr 43/8,  

•   zbycia nieruchomości niezabudowanej, połoŜonej w miejscowości Borne Sulinowo, obręb 05, 

oznaczonej w ewidencji gruntów działką Nr 7/363,  
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•   zbycia lokalu komunalnego nr 6, połoŜonego w Bornem Sulinowo przy Al. Niepodległości 3C, 

obręb 05, wraz z udziałem w działce Nr 4/6, 

•    zawarto akt notarialny Rep. A nr 60/2010 prostujący błędnie wniesiony w dniu 4 grudnia 2006r. 

aport do spółki  PWiK w Szczecinku. 

2.  Sporządzono zestawienie uŜytkowników wraz z wyliczeniem opłaty rocznej obowiązującej  

w roku 2010. 

3.  Sporządzono zestawienie mienia Gminy Borne Sulinowo wg. stanu na dzień 01.01.2010 r. 

4.  Sporządzono zestawienie sprzedaŜy mienia stanowiącego własność Gminy Borne Sulinowo za 

rok 2009. 

5.  Zlecono uprawnionemu rzeczoznawcy majątkowemu sporządzenie wyceny nieruchomości:  

• lokalowej nr 1, połoŜonej w miejscowości Silnowo 19, obręb Silnowo wraz z udziałem  

w działce Nr 45/1 i 45/2, 

• oznaczonej działką Nr 7/389, połoŜonej w miejscowości Borne Sulinowo, obręb 05,  

• oznaczonej działką Nr 8/19, połoŜonej w miejscowości Juchowo, obręb Juchowo, 

• oznaczonej działką Nr 7/188 wraz z udziałem w działce nr 7/243, połoŜonej w miejscowości 

Borne Sulinowo, obręb 05. 

6.  Zlecono uprawnionemu geodecie:  

• scalenie działek oznaczonych Nr 45/1 i Nr 45/2, połoŜonych w miejscowości Silnowo, obręb 

Silnowo, 

• wskazanie granic działek Nr 7/363, połoŜonej w miejscowości Borne Sulinowo, obręb 05, 

• wskazanie granic działki Nr 11/14 w miejscowości Silnowo, obręb Silnowo. 

7.   Podpisano protokół uzgodnień do zawarcia aktu notarialnego sprzedaŜy nieruchomości 

lokalowej nr 6, połoŜonej przy al. Niepodległości 3C w miejscowości Borne Sulinowo, obręb 

05, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków Nr 4/6. 

8.  Podpisano protokół uzgodnień do zawarcia aktu notarialnego sprzedaŜy nieruchomości 

zabudowanej, połoŜonej przy ul. Towarowej w miejscowości Borne Sulinowo, obręb 05, 

oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką Nr 7/363. 

9.   Podpisano protokół uzgodnień do zawarcia aktu notarialnego sprzedaŜy nieruchomości 

niezabudowanej, połoŜonej przy ul. Al. Niepodległości w miejscowości Borne Sulinowo, obręb 

07, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką Nr 43/8. 

10. Podpisano protokół uzgodnień do zawarcia aktu notarialnego sprzedaŜy nieruchomości 

zabudowanej, połoŜonej w miejscowości Silnowo, obręb Silnowo, oznaczonej  w ewidencji 

gruntów i budynków Nr 11/14. 

11. Sporządzono cztery protokoły po przetargach zakończonych wynikiem negatywnym. 

12. Podano do publicznej wiadomości poprzez: ogłoszenie w prasie lokalnej, umieszczenie na 

stronie internetowej, w BIP-e, na tablicy ogłoszeń w tut. urzędzie, tablicy ogłoszeń w referacie 
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NR oraz wysłano do sołtysów w formie wykazów informację o nieruchomościach 

przeznaczonych do sprzedaŜy - w ilości 4 szt. 

13. Podano do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, na stronie internetowej,  

w BIP-e i w sposób zwyczajowo przyjęty informację o przetargach na zbycie nieruchomości, 

które mają się odbyć w dniu 22 stycznia, 12 lutego, 24 lutego i w dniu 9 marca 2010 r. 

14. Przesłano do Ministerstwa Skarbu Państwa oraz do Wojewody Zachodniopomorskiego 

informację o stanie mienia komunalnego oraz o przekształceniach i prywatyzacji mienia. 

15. Sporządzono i podpisano z Agencją Prasową „Kontakt” w Łodzi umowę na publikację ogłoszeń 

i komunikatów prasowych.  

16. Wydano decyzję przekazującą w trwały zarząd dla na rzecz SP w Bornem Sulinowie 

nieruchomości w oznaczone dz. Nr 45/11, 46/1,49 połoŜone w Bornem Sulinowie, Borne 07. 

17. Sporządzono i podpisano z MGOPS w Bornem Sulinowie umowę uŜyczenia na okres 10 -lat 

nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków Nr 3/5. Do umowy sporządzono 

protokół i dokumentację fotograficzną.  

18. Przesłano do Urzędu Wojewódzkiego miesięczne sprawozdanie o ilości złoŜonych wniosków  

w sądzie w sprawie ujawnienia w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości. 

19. Wystąpiono do Sądu Rejonowego w Szczecinku Wydziału Ksiąg Wieczystych z wnioskiem  

o ujawnienie w księdze wieczystej: 

• Nr KO1I/00029979/4 podziału nieruchomości połoŜonej w miejscowości Krągi, obręb Krągi, 

oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką Nr 147, 

• Nr KO1I/00029979/4 podziału nieruchomości połoŜonej w miejscowości Krągi, obręb Krągi, 

oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką Nr 148, 

• Nr KO1I/00018905/5 podziału nieruchomości połoŜonej w miejscowości Borne Sulinowo, 

obręb 05, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką Nr 7/274,  

• Nr KO1I/00018907/9 podziału nieruchomości połoŜonej w miejscowości Borne Sulinowo, 

obręb 07, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką Nr 1/192, 

• Nr KO1I/00018904/8 podziału nieruchomości połoŜonej w miejscowości Borne Sulinowo, 

obręb 06, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką Nr 3/20, 

• Nr KO1I/00016372/5 nieruchomości połoŜonej w miejscowości Łubowo, obręb Łubowo, 

oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką Nr 240/4 o pow. 0,0200 ha,  

• Nr 17846 nieruchomości połoŜonych w miejscowości Juchowo, obręb Juchowo, oznaczonych  

w ewidencji gruntów i budynków działką Nr 2/3 o pow. 0,1800 ha i Nr 12/11 o pow.0,1200 ha, 

• Nr 16304 nieruchomości, połoŜonej w miejscowości Dąbrowica, obręb Dąbrowica,  oznaczonej 

w ewidencji gruntów i budynków działką Nr 2/10 o pow. 0,5659 ha,  

• Nr 16850 nieruchomości, połoŜonej w miejscowości Śmiadowo, obręb Śmiadowo, oznaczonej 

w ewidencji gruntów i budynków działką Nr 1/11 o pow. 0,0666 ha,  
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• Nr 16680 nieruchomości, połoŜonej w miejscowości Jeleń, obręb Jeleń, oznaczonej  

w ewidencji gruntów i budynków działką Nr 111/11 o pow. 0,1027 ha.  

20. Udzielono Starostwu Powiatowemu w Szczecinku 32 informacji w sprawie realizacji  roszczeń  

z tyt. pozostawionego mienia poza granicami państwa polskiego poprzez nabycie prawa własności 

lub uŜytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa na terenie miasta  

i gminy Borne Sulinowo. 

21. Udzielono Wielkopolskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu Delegatura w Pile 9 informacji  

w sprawie realizacji roszczeń z tyt. pozostawionego mienia poza granicami państwa polskiego 

poprzez nabycie prawa własności lub uŜytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa na 

terenie miasta i gminy Borne Sulinowo. 

22. Wydano dla rolników zaświadczenia o wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego oraz uŜytków 

rolnych w ilości – 3 szt.  

23. Wydano zaświadczenia o nieposiadaniu gospodarstwa rolnego w ilości – 3 szt.  

24. Udzielono Urzędowi Marszałkowskiemu w Szczecinie informacji na temat uprawy maku i konopi 

na terenie gminy Borne Sulinowo. 

25. Zwrócono się z prośbą do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego delegatura  

w Koszalinie o potwierdzenie za zgodność z oryginałem 3 szt. kopii decyzji komunalizacyjnych 

niezbędnych do ujawnienia w Księgach Wieczystych prawa własności do nieruchomości. 

26. Wydano postanowienie w sprawie przekazania błędnie przesłanego wniosku przez Urząd        

Skarbowy w Czarnkowie wg właściwości do Starostwa Powiatowego w Szczecinku. 

27. Wydano decyzje w sprawie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów w ilości - 12 szt.  

28. Wysłano do Starostwa Powiatowego w Szczecinku wnioski o wydanie zezwolenia na wycięcie 

drzew/krzewów w ilości - 3 szt. 

29. Wystosowano do Agencji Nieruchomości Rolnej Biuro Terenowe w Szczecinku pismo  

w sprawie złoŜenia wyjaśnień dot. nielegalnej wycinki drzew mającej miejsce w miejscowości 

Starowice, obręb Starowice na  działce będącej własnością Agencji. 

30.   Podpisano umowę sprzedaŜy drewna w ilości - 1 szt. 

31. Przygotowano i przekazano dokumentację niezbędną do przeprowadzenia przetargu 

nieograniczonego na „Wyłapywanie i utrzymanie pod opieką weterynaryjną bezdomnych zwierząt z 

terenu Miasta i Gminy Borne Sulinowo”. 

32. Podpisano umowę z firmą VET-Agro Serwis z siedzibą w Czarnkowie na wykonywanie usług 

polegających na wyłapywaniu i utrzymywaniu bezdomnych zwierząt z terenu gminy Borne 

Sulinowo. 

33. Rozliczono za miesiące styczeń i luty 2010r. fundusze remontowe za lokale komunalne, naleŜące 

do Wspólnot Mieszkaniowych na terenie miasta Borne Sulinowo.  

34. Wystąpiono do ANR w Szczecinku z prośbą o udostępnienie kserokopii dokumentacji określającej 

stan techniczny przejętych do zasobu Gminy Borne Sulinowo aktem notarialnym Rep. A nr 
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405/2001 z dnia 12 stycznia 2001r. nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi. 

Przygotowano dokumentację umoŜliwiającą dokonanie weryfikacji stanu technicznego budynków 

na dzień przejęcia. 

35. Zawarto umowę dzierŜawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Borne Sulinowo: 

• nieruchomości zabudowaną lokalem uŜytkowym o powierzchni 47,22m2 wraz z przynaleŜną 

piwnicą o powierzchni 5,40 m2, połoŜoną przy ul. Lipowej w budynku nr 6, na działce oznaczonej 

w ewidencji gruntów i budynków numerem 3/5 w miejscowości Borne Sulinowo, obręb Borne 07, 

gmina Borne Sulinowo. Okres dzierŜawy 10 lat. 

●   część tj. 60 m2 z nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków 

numerem 66/4, połoŜonej przy ul. Chopina w miejscowości Borne Sulinowo, obręb Borne 06, 

gmina Borne Sulinowo. Okres dzierŜawy 2 lata. 

36. Sporządzono ugodę a następnie  aneks do umowy dzierŜawy Nr 7/2008 z dnia 10 marca 2008 r. na 

dzierŜawę części tj. 660 m2 z nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków 

numerem 55/124, połoŜonej przy ul. Bolesława Chrobrego w miejscowości Borne Sulinowo, obręb 

Borne 07, gmina Borne Sulinowo.  

37. Sporządzono porozumienia za korzystanie z następujących nieruchomości stanowiących własność 

Gminy Borne Sulinowo: 

●   z części tj. 24,38 m2  nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym wraz z gruntem  

o powierzchni 24,38 m2, połoŜonej na działce oznaczonej w ewidencji gruntów  i budynków 

numerem 45/2 w miejscowości Silnowo, obręb Silnowo, gmina Borne Sulinowo, 

●   z budynku byłej hydroforni o powierzchni 30 m2 wraz z gruntem przynaleŜnym  o  powierzchni 30 

m2, połoŜonym na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 48/3  

w miejscowości Silnowo, obręb Silnowo, gmina Borne Sulinowo,                   

●   z część tj. 55 m2  nieruchomości zabudowanej budynkami magazynowymi wraz   z częścią gruntu 

powierzchni 55 m2, połoŜonej na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 7/374 

przy ul. Orła Białego i nr 7/244 przy ul. Towarowej  w miejscowości Borne Sulinowo,  

●   z nieruchomości zabudowanej boksem garaŜowym o powierzchni 25 m2, połoŜonej   na działce 

oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 89/123 przy ul. Wojska Polskiego  

w miejscowości Borne Sulinowo, obręb Borne 06, gmina Borne Sulinowo,  

●   z nieruchomości zabudowanej boksem garaŜowym o powierzchni 27 m2, połoŜonej  na działce 

oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 89/133 przy ul. Wojska Polskiego  

w miejscowości Borne Sulinowo, obręb Borne 06, gmina Borne Sulinowo.  

●  z część tj. 25,49 m2 nieruchomości zabudowanej budynkiem magazynowo – garaŜowym,       

połoŜonej na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 3/27 przy  

Al. Niepodległości w miejscowości Borne Sulinowo, obręb Borne 06, gmina Borne Sulinowo. 

38.    Wystawiono ofertę nieruchomości przeznaczonych do dzierŜawy, najmu: 
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●  część tj. 389,50 m2 z nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,3100 ha, oznaczonej 

w ewidencji gruntów i budynków numerem 45/2 połoŜonej w miejscowości Silnowo, obręb 

Silnowo, gmina Borne Sulinowo. Okres dzierŜawy  3 lata, stawka z tytułu dzierŜawy podana  

w wykazie: 200,00 zł. + 22 % VAT rocznie + podatek od nieruchomości,  

●    nieruchomość zabudowaną dwoma budynkami wolnostojącymi o łącznej powierzchni uŜytkowej 

221 m2 wraz z gruntem o powierzchni 570 m2, połoŜoną na działce oznaczonej w ewidencji 

gruntów i budynków numerem 7/367 przy ul. Orła Białego w miejscowości Borne Sulinowo, obręb 

Borne 05, gmina Borne Sulinowo. Okres dzierŜawy 3 lata, stawka z tytułu dzierŜawy podana  

w wykazie: (za budynki 5,50 zł./m2 + 22%VAT – miesięcznie, grunt - 1,00 zł./m2 + 22%VAT – 

miesięcznie) + podatek od nieruchomości,  

●    część tj. 24,38 m2  nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym wraz z gruntem  

o powierzchni 24,38 m2, połoŜonej na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków 

numerem 45/2 w miejscowości Silnowo, obręb Silnowo, gmina Borne Sulinowo. Okres dzierŜawy 

3 lata, stawka czynszu miesięcznie: (za budynek gospodarczy 1,50 zł./m2 + 22 % VAT miesięcznie, 

za grunt 1,00 zł./m2) + podatek od nieruchomości,  

●   budynek byłej hydroforni o powierzchni 30 m2 wraz z gruntem przynaleŜnym o pow. 30 m2, 

połoŜony na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 48/3 w Silnowie, obręb 

Silnowo, gmina Borne Sulinowo. Okres dzierŜawy 3 lata, stawka z tytułu dzierŜawy podana  

w wykazie: (za budynek  byłej hydroforni - 1,50 zł/1 m2 + 22 % VAT miesięcznie, za grunt 1,00 zł 

za 1 m2 + 22 %VAT miesięcznie) + podatek od nieruchomości, 

●   nieruchomość zabudowaną budynkiem byłej wartowni o powierzchni 32,10 m2 wraz z częścią 

gruntu o powierzchni 280 m2, połoŜoną na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków 

numerem 7/364 przy ul. Towarowej w miejscowości Borne Sulinowo, obręb Borne 05, gmina 

Borne Sulinowo. Okres dzierŜawy 2 lata, stawka miesięczna z tytułu dzierŜawy podana  

w wykazie:(za budynki 5,50 zł./m2 + 22%VAT , grunt 1,00 zł./m2 + 22%VAT) + podatek od 

nieruchomości.  

●   część tj. 55 m2 z nieruchomości zabudowanej budynkami magazynowymi wraz    z częścią gruntu 

powierzchni 55 m2, połoŜonej na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 7/374 

przy ul. Orła Białego i nr 7/244 przy ul. Towarowej w miejscowości Borne Sulinowo, obręb Borne 

05, gmina Borne Sulinowo. Okres dzierŜawy  2 lata, stawka z tytułu dzierŜawy podana w wykazie: 

(za budynek 1,50 zł./m2 + 22%VAT, grunt-1,00 zł./m2 + 22%VAT ) + podatek od nieruchomości.  

39. Nadano numer porządkowy dla nieruchomości: 

●  oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 33, połoŜonej w miejscowości Starowice, obręb 

Starowice – otrzymała numer porządkowy nieruchomości – Starowice 2 A, 

●  oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 10/5, połoŜonej w miejscowości Ciemino Małe, obręb 

Ciemino Małe – otrzymała numer porządkowy nieruchomości – Ciemino Małe 22 E, 



 8 

40.  W dniu 26.01.10 r. odbyło się Posiedzenie Komisji Mieszkaniowej. Rozpatrzono  9 wniosków 

o przydział   lokalu socjalnego bądź komunalnego z zasobu mieszkaniowego gminy. 

41. Dokonano aktualizacji zawartych umów na dzierŜawę, najem, uŜyczenie nieruchomości    

zabudowanych i niezabudowanych stanowiących własność Gminy Borne Sulinowo. 

42. Sporządzono harmonogram przeprowadzenia kontroli nieruchomości zabudowanych                     

i  niezabudowanych stanowiących własność Gminy Borne Sulinowo. 

 

 

FINANSE 

 
43.  W dniu 30 grudnia 2009 roku na podstawie pisma Nr FB.3010-338/2009 przekazano  

Zachodniopomorskiej Izbie Rolniczej w Szczecinie informację o stanie realizacji odpisu  

w wysokości 2 % od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego w IV kwartale 2009 roku. 

44. Na podstawie Zarządzenia Nr 95/2009 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 31 grudnia 2009 roku 

dokonano zmian w budŜecie Gminy Borne Sulinowo na 2009 rok polegających na przeniesieniu 

wydatków między rozdziałami i paragrafami w łącznej wysokości 73.212,18 zł, w tym na 

podstawie: 

-  pism Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie Nr MGOPS 3014-

GK/23/2009 i Nr MGOPS 3014/2/POKL/2009 z dnia 30 grudnia 2009 roku – 17.659,98 zł, 

-    pisma SP w Bornem Sulinowie Nr SP 3014-14/2009 z dnia 30.12.2009r.– 67,00 zł, 

-   pisma ZS w Bornem Sulinowie Nr ZS/3010-20/09 z dnia 29 grudnia 2009 roku – 5.852,06 zł, 

-    pisma ZS w Łubowie Nr ZSŁ 3010-26/09 z dnia 31 grudnia 2009 roku – 267,95 zł,  

-   pisma S P w Jeleniu Nr SP-3010/25/2009 z dnia 31 grudnia 2009 roku – 3.898,73 zł,  

-    pisma PSP Juchowie Nr SP.3020-12/2009 z dnia 30 grudnia 2009 roku – 122,99 zł,  

-    pisma P G w  Silnowie Nr PG 3010-16/2009 z dnia 31 grudnia 2009 roku – 487,31 zł. 

45. W sprawie wykonania uchwały Nr XXXIX/445/09 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia  

30 grudnia 2009 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego na finansowanie planowanego 

deficytu budŜetu Gminy Borne Sulinowo na 2010 rok oraz spłatę wcześniej zaciągniętych 

zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych poŜyczek i kredytów: 

 -  w dniu 11 stycznia 2010 roku pismem Nr FB.3010-8/2010 wystąpiono do Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Szczecinie o wydanie opinii o moŜliwości spłaty w latach 2010-2025 kredytu  

w kwocie 3.300.000 zł, 

 -  w dniu 2 lutego 2010 roku otrzymaliśmy uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Szczecinie Nr IV/04/Z/2010 z dnia 1 lutego 2010 roku w sprawie wydania 

pozytywnej opinii o moŜliwości spłaty kredytu zaciąganego przez Gminę Borne Sulinowo.  

46. Na podstawie Zarządzenia Nr 5/2010 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 18 stycznia 2010 roku 

przedstawiono plan finansowy budŜetu wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji 

budŜetowej oraz plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
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zleconych i plan finansowy dochodów budŜetu państwa związanych z realizacją tych zadań na rok 

2010. 

47. W związku z uchwaleniem budŜetu Gminy Borne Sulinowo na rok 2010 w dniu 18 stycznia 2010 

roku przekazano jednostkom budŜetowym, instytucjom kultury i przedszkolom informacje  

o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków, planie dochodów i wydatków rachunku dochodów 

własnych i wysokościach dotacji z budŜetu Gminy. 

48. W dniu 20 stycznia 2010 roku wystąpiono na podstawie pisma Nr FB.3010-20/2010 do 

Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Wydział Polityki Społecznej  

z wnioskiem o przyznanie dotacji na rok 2010 dla Gminy Borne Sulinowo na realizację programu 

wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie doŜywiania” w kwocie 345.000 zł.  

49. W dniu 21 stycznia 2010 roku przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie   

Zespół Zamiejscowy w Koszalinie miesięczne sprawozdania za grudzień 2009: 

 -     Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów, 

 -     Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków. 

50. W dniu 1 lutego 2010 roku wraz z pismem Nr FB.3010-32/2010 przekazano: 

      -     Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie Zespół Zamiejscowy w Koszalinie, 

-  NSZZ „Solidarność” Komisji Mi ędzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania  

       w Szczecinku, 

-      Zarządowi Oddziału ZNP w Bornem Sulinowie, 

-      Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie, 

-      szkołom z terenu gminy Borne Sulinowo, 

sprawozdanie za rok 2009 z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 

stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Borne Sulinowo, spełniając 

tym samym obowiązek wynikający z art. 30a ust. 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta 

Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z poŜń. zm.).  

51. W dniu 8 lutego 2010 roku przekazano do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego  

w Szczecinie Rb-27ZZ – kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych  

z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom 

samorządu terytorialnego ustawami za okres od początku roku do końca IV kwartału roku 2009. 

Termin przedłoŜenia sprawozdania 10 luty 2010 rok. 

52. W dniu 9 lutego 2010 roku przekazano na podstawie pisma Nr FB.3010-41/2010 do 

Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w szczecinie informację o stanie odpisu w wysokości 2 % od 

uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego w 2009 roku. Wartość odpisu za rok 2009 wynosi 

5.277,63 zł.  

53. W dniu 9 lutego 2010 roku przekazano do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego  

w Szczecinie i Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Koszalinie sprawozdanie Rb-50 – 

kwartalne sprawozdanie o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu 
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administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego 

ustawami za IV kwartał 2009 roku. Termin przedłoŜenia sprawozdania 22 luty 2010 rok. 

54. W dniu 9 lutego 2010 roku przekazano do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego  

w Szczecinie informację dotyczącą wykorzystania środków otrzymanych na realizację zadań 

finansowych w całości bądź częściowo z budŜetu państwa. Informacja została sporządzona na dzień 

31 stycznia 2010 roku.  

55. W dniu 12 lutego 2010 roku przekazano do Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie OŚ-4g 

sprawozdanie z gospodarowania gminnym funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 

2009 rok. Termin przedłoŜenia sprawozdania 20 luty 2010 rok.  

56. W dniu 17 lutego 2010 roku przesłano elektronicznie do Urzędu Statystycznego sprawozdanie SG-

01 – Statystyka gminy Środki trwałe za rok 2009. 

57. W terminie do dnia 20 lutego 2010 roku zostanie przesłane do Zachodniopomorskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Szczecinie rozliczenie z wykorzystania dotacji celowych przekazanych  

z budŜetu państwa w 2009 r. na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych gminom, a takŜe wykorzystania pozostałych dotacji celowych. 

58. W terminie do dnia 25 lutego 2010 roku zostaną przekazane do Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Szczecinie Zespół Zamiejscowy w Koszalinie sprawozdania za okres od początku roku do  

31 grudnia roku 2009: 

-   Rb-34 – kwartalne sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych    jednostek 

budŜetowych i wydatków nimi sfinansowanych, 

-     Rb-NDS – kwartalne sprawozdanie o nadwyŜce/deficycie, 

-     Rb-Z – kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłuŜnych oraz gwarancji  

       i poręczeń,  

-     Rb-N – kwartalne sprawozdanie o stanie naleŜności oraz wybranych aktywów finansowych, 

-     Rb-27S – roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów, 

-     Rb-28S – roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków, 

-  Rb-ST – roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek  

 samorządu   terytorialnego, 

-  Rb-33 – roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych funduszy celowych  

  nie   posiadających osobowości prawnej, 

-     Rb-UZ – roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłuŜnych, 

-     Rb-UN – roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie naleŜności. 

 

PODATKI I OPŁATY LOKALNE 

 
59. W miesiącu lutym 2010 r. przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie 

informację o nieudzieleniu pomocy publicznej w rolnictwie i rybołówstwie w danym okresie 

sprawozdawczym tj.  za miesiąc styczeń 2010 r.  
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60. W miesiącu lutym przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie sprawozdanie  

o udzielonej pomocy publicznej za 2009 rok.  

61. W m-cu lutym dokonano naliczenia i przesłano do podatników wymiar  podatków na 2010 r. 

62. W miesiącu lutym 2010r. przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie 

sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych Rb-PDP za okres od początku roku do dnia 

31 grudnia 2009 roku. 

63. W miesiącu lutym 2010 r. przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie 

sprawozdanie o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń naleŜnych na rzecz 

sektora finansów publicznych. 

 
PROMOCJA I WSPÓŁPRACA 

 
64. Udział w projektach z dofinansowaniem zewnętrznym 
 
a) kontynuacja projektów 
 
Infrastruktura Bibliotek „Modernizacja budynku oraz  zakup mebli i sprzętu do Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Bornem Sulinowie” 
Wraz z dyrektorem MBP w Bornem Sulinowie sporządzono i przesłano dn. 27.01.2010r. do 
MKiDN sprawozdanie merytoryczne i finansowe z realizacji zadania. 
 
Program rządowy Radosna Szkoła „Urządzenie miejsc zabaw dla uczniów klas 1-3 w szkołach 
podstawowych Gminy Borne Sulinowo” 
Szkoły w Łubowie i Jeleniu dokonały zakupu wyposaŜenia do miejsc zabaw. Przygotowano  
i przesłano dn. 13.01.2010r. do Kuratorium Oświaty w Szczecinie sprawozdanie z realizacji 
programu w 2009r.  
 
PFRON „Uczeń na wsi-pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby zamieszkujące gminy 
wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie” 
Podpisano 49 umów z beneficjentami programu na dofinansowanie kosztów nauki uczniów 
niepełnosprawnych z terenu gminy Borne Sulinowo. Wypłacono beneficjentom programu 
dofinansowanie na łączną kwotę 44.107,20 zł. 
 
Moje boisko - Orlik 2012 
W Krajowej Federacji Sportu dla Wszystkich uzyskano potwierdzenie przydziału Klubowi 
Sportowemu Pionier 95’ sprzętu sportowego o wartości 2.777,94 zł w ramach programu „Moje 
boisko-Orlik 2012”.  
 
Program wyrównywania róŜnic między regionami II 
Podpisano i odesłano dn. 19.01.2010r. do Starostwa Powiatowego w Szczecinku umowę na 
realizację zadania finansowanego ze środków PFRON pn. „Likwidacja barier transportowych 
poprzez zakup na potrzeby Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie autobusu z windą i 2 
miejscami na wózki inwalidzkie do przewozu dzieci i młodzieŜy niepełnosprawnej”. Dn. 
09.02.2010r. w wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono dostawcę pojazdu - firmę P.H.U. 
CAR-BUD z Lublina. Na realizację projektu PFRON przyznał gminie Borne Sulinowo kwotę 
146.095,00 zł. Projekt zostanie zrealizowany w pierwszym półroczu 2010r. 
 
PO Kapitał Ludzki „Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagroŜonych wykluczeniem 
społecznym w gminie Borne Sulinowo” 
Poprawiono i przesłano do WUP w Szczecinie wniosek o płatność wraz z załącznikami. 
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PROW 2007-13  Odnowa Wsi „Odnowa obszarów wiejskich Gminy Borne Sulinowo poprzez 
stworzenie ogólnodostępnych stref sportowo-rekreacyjnych” 
Dn. 4 lutego rozstrzygnięto przetarg na wykonanie stref sportowo-rekreacyjnych. Kwota uzyskana 
w przetargu wynosi 508.455,26,- zł netto (620.315,42 zł brutto). Planowany termin zakończenia 
inwestycji – 30 czerwca br. 
 
PROW 2007-13  Odnowa Wsi „Remont połączony z modernizacją świetlic wiejskich  
w miejscowościach Liszkowo, Nobliny i Rakowo” 
CKiR ogłosiło przetarg na wykonanie remontów świetlic. Otwarcie ofert nastąpi 26 lutego br. 
Planowany termin zakończenia inwestycji – 30 września 2010r. 
 
PROW 2007-13  Podstawowe usługi dla ludności i gospodarki wiejskiej „Rozwój systemu 
segregacji odpadów komunalnych w Gminie Borne Sulinowo” 
Przygotowano i przesłano do Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie poprawki i uzupełnienia do 
wniosku. 
 
b) złoŜone wnioski o dotacje  

Edukacja ekologiczna „Budowa ścieŜki edukacyjno-przyrodniczej Nasze małe arboretum nad 

jez. Pile oraz zakup wyposaŜenia do Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Bornem Sulinowie” 

Dn. 16.02.2010r. złoŜono w NFOŚiGW w Warszawie wniosek o dofinansowanie kwotą 139.221,00 

zł realizacji zadania.  

W ramach I konkursowego naboru wniosków o dofinansowanie z zakresu edukacji ekologicznej  

i ochrony przyrody na rok 2010 ogłoszonego przez WFOŚiGW w Szczecinie, złoŜono wniosek o 

dofinansowanie kwotą 99.697,00 zł realizacji ww. projektu. PowyŜsza suma wraz z wkładem 

gminy Borne Sulinowo w kwocie 39.670,00 zł stanowić będzie 50,03% ogólnej wartości projektu.  

c) przygotowania do złoŜenia wniosków 

PROW 2007-13  Odnowa Wsi  

W związku z planowanym ogłoszeniem kolejnego naboru, rozpoczęto przygotowanie wniosków. 

Planowane jest złoŜenie wniosku na realizację kolejnych stref sportowo-rekreacyjnych w m. 

Juchowo, Krągi i Silnowo. Trwają takŜe przygotowania do wykonania dokumentacji budowlanej na 

remont kolejnych świetlic wiejskich. CKiR wystąpiło z zapytaniem ofertowym do pracowni 

architektonicznych. Określono zakres prac projektowych. 

65. Promocja 

a) współpraca z mediami 

� Dn. 12.01.2010r. podpisano umowę z Gawex Media Sp. z o.o. w Szczecinku na przygotowanie i 

emisję programu „Magazyn samorządowy z Bornego Sulinowa”. 

� Dn. 15.01 i 15.02.2010r. odbyło się spotkanie z dziennikarzem Głosu Koszalińskiego. 

Przekazane informacje zamieszczono w styczniowym i lutowym dodatku do GK „Regiony”. 

� Ponadto w dn. 11.02.2010r. przesłano Głosowi Koszalińskiemu informacje ogólne  za 2009r. 

dot.: liczby mieszkańców, pow. gminy, wysokości budŜetu, wydatków poniesionych na 

inwestycje, wydatków na oświatę i kulturę, zadłuŜenia gminy, pozyskanych funduszy unijnych, 

liczby zarejestrowanych firm, liczby bezrobotnych, wskaźnika bezrobocia, liczby miejsc w 

przedszkolach, średniej ze sprawdzianu szóstoklasistów i średniej testów gimnazjalnych.  
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b) strona internetowa 

� Na podstawie materiałów dostarczonych przez referaty Urzędu Miejskiego, jednostek 

podległych oraz innych instytucji, aktualizowano urzędową stronę internetową 

www.bornesulinowo.pl.  

� Dn. 13 stycznia 2010r. zorganizowano spotkanie z przedstawicielem firmy Intermedia. 

Spotkanie dot. przebudowy strony internetowej www.bornesulinowo.pl w oparciu o nowy 

system CMS.  

c) inne 

� Na prośbę wydawnictwa Daunpol-Warszawa przygotowującego „Przewodnik Pomorza” 

zebrano dokumentację zdjęciową m. Łubowo, Rakowo i Komorze. Zebrane materiały przesłano 

drogą elektroniczną. 

� Na pisemny wniosek SAPiK w Szczecinku uzupełniono i zaktualizowano materiały do folderu 

„Baza noclegowa Powiatu Szczecineckiego”. Wprowadzono nowe obiekty noclegowe z terenu 

gminy Borne Sulinowo, uaktualniono zdjęcia i dane teleadresowe. 

66. Zagospodarowanie terenu gminy 

a) ścieŜka turystyczno-spracerowa w Bornem Sulinowie  

We współpracy z Panem Dariuszem Czerniawskim, opracowano opisy miejsc na ścieŜce. Zlecono 

tłumaczenie tekstów na j. angielski i niemiecki. Przy pomocy  Pana  P. Oleksandra Piven 

kompletowana jest dokumentacja fotograficzna z okresu radzieckiej historii Bornego Sulinowa. 

Wykonano projekty graficzne tablic na ścieŜkę. 

b) inne  

Dn. 4 stycznia 2010r., na spotkaniu z mieszkanką Łubowa P. Janiną Jesionowską, ustalono treść 

napisu na tablicy pamiątkowej oraz lokalizację kamienia z tablicą na cmentarzu komunalnym  

w Łubowie. 

67. Współpraca w ramach związków międzygminnych i stowarzyszeń 

a) Lokalna Grupa Rybacka Partnerstwo Drawy 

Dn. 12.02.2010r. odbyło się walne zebranie członków stowarzyszenia, podczas którego podjęto 

m.in. uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu prac zarządu stowarzyszenia oraz omówiono 

załoŜenia lokalnej strategii rozwoju. Pracownik referatu reprezentuje gminę Borne Sulinowo w 

stowarzyszeniu. LGR „Partnerstwo Drawy” zostało powołane w celu pozyskania środków 

finansowych na swoją działalność oraz wdraŜanie lokalnej strategii rozwoju obszarów zaleŜnych od 

rybactwa w ramach Programu Operacyjnego „Ryby”. Stosowny wniosek zostanie złoŜony do 

Ministerstwa Rolnictwa do dn. 26 lutego br.  

b) Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Drawy – Program LEADER 

� Zaktualizowano informację na stronie www.bornesulinowo.pl dot. programu LEADER. 

Przygotowano informację o rozpoczynającym się naborze wniosków o dofinansowanie.  
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� Systematycznie udzielano potencjalnym wnioskodawcom porad dot. przygotowania wniosków 

o dofinansowanie. 

� Dn. 19.02.2010r. odbyło się walne zebranie członków stowarzyszenia. Głównym tematem 

spotkania był nabór wniosków o dofinansowanie. Pracownik referatu reprezentuje gminę Borne 

Sulinowo w stowarzyszeniu.  

  

68. Współpraca z organizacjami pozarządowymi 

a) Dn. 29.01 i 17.02.2010r. odbyły się posiedzenia komisji ds. przygotowywania i przeprowadzania 

otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych. Po zapoznaniu się z ofertami  

i wezwaniu zarządów organizacji do uzupełnieniu braków formalnych i merytorycznych 

dokumentów konkursowych, podpisano umowy z następującymi stowarzyszeniami: 

I. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 

1. Ludowy Klub Sportowy „Orzeł” Łubowo – 50.000, 00 zł 

2. Klub Sportowy „Pionier 95”– 45.000, 00 zł 

3. Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Tenis Stołowy” – 10.000,00 zł 

4. Uczniowski  Klub Sportowy Borne Sulinowo – 10.000,00 zł 

5. Ludowy Zespół Sportowy „Bricomarche”– 28.000, 00 zł 

6. Stowarzyszenie Aikido „Matsunai” – 3.000, 00 zł 

7. Uczniowski Klub Sportowy „Juchowo”– 1.000, 00 zł 

8. Uczniowski Klub Sportowy „Astron”– 2.000, 00 zł 

9. Uczniowski Ludowy  Klub Sportowy „Taekwondo” -  16.000,00 

10. Stowarzyszenie Miłośników Miejscowości Radacz – 1.700,00 zł 

II. Przeciwdziałanie patologiom społecznym     

Stowarzyszenie Trzeźwościowe Klub Abstynenta „Pierwszy Krok”-  30.000,00 zł 

III. Działania na rzecz dzieci niepełnosprawnych 

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Ich Rodziców „Promyk   Nadziei”   – 

18.000,00 zł 

IV. Promocja i ochrona zdrowia 

1. Ludowy Klub Sportowy „Orzeł” Łubowo – 10.000, 00 zł 

2. Klub Sportowy „Pionier 95”– 8.000, 00 zł 

b) ponadto: 

� Wstępnie zweryfikowano poprawność sprawozdań końcowych z realizacji zadań publicznych  

w 2010r.   Wyznaczono terminy spotkań z prezesami organizacji w celu sprawdzenia  

oryginałów faktur i rachunków rozliczających udzieloną w 2009r. dotację.  

� Do ULKS „Taekwondo” wystosowano pismo wzywające do złoŜenia sprawozdania 

finansowego i merytorycznego z realizacji w 2009r. zadania publicznego z zakresu 

upowszechniania kultury fizycznej i sportu.   
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� Dn. 20.01 i 01.02.2010r. pracownicy referatu uczestniczyli w spotkaniu  zorganizowanym przez 

zarząd Klubu Sportowego Pionier 95’. Spotkanie dot. organizacji w maju 2010r. obchodów 15-

lecia klubu. 

� Dn. 10.02.2010r. pracownicy referatu uczestniczyli w spotkaniu Burmistrza z przedstawicielami 

lokalnych organizacji pozarządowych. Spotkanie dot. działań podjętych przez gminę ws. 

budynku Domu Oficera. 

69. Współpraca z zagranicą 

Dn. 15 lutego 2010r. złoŜono wizytę w partnerskiej gminie Amt Anklam-Land w Niemczech. Na 

spotkaniu z przedstawicielami klubu sportowego SV Blau Weiß 49 Krien omówiono szczegóły 

uczestnictwa strony niemieckiej w międzynarodowym turnieju piłki noŜnej organizowanym  

w Bornem Sulinowie w maju 2010r. z okazji 15-lecia Klubu Sportowego Pionier 95. 

Przedstawiciele zarządu klubu sportowego SV Blau Weiß 49 Krien podpisali dokument niezbędny 

do złoŜenia w Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Pomerania wniosku o dofinansowanie 

turnieju.  

70. Sport 

� Do klubów sportowych wystosowano pisma informujące o znowelizowaniu ustawy o 

bezpieczeństwie imprez masowych. 

� Przekazano Starostwu Powiatowemu w Szczecinku podpisaną przez Burmistrza gminy Borne 

Sulinowo umowę dot. partycypacji w kosztach organizacji szkolnych imprez sportowych 

ujętych w Wojewódzkim Kalendarzu Szkolnego Związku Sportowego.  

71. Organizacja imprez 

VII Mi ędzynarodowy Zlot Pojazdów Militarnych  

Dn. 11.02.2010r. zwrócono się z pismem do: 

� Marszałka Woj. Zachodniopomorskiego o dofinansowanie kwotą 30.000 zł organizacji 

tegorocznego zlotu (zapewnienie bezpieczeństwa) 

� Starosty Szczecineckiego o dofinansowanie kwotą 15.000 zł organizacji tegorocznego zlotu 

(zabezpieczenie warunków sanitarnych) 

72. Oświata 

a) stypendia szkolne 

Na podstawie dostarczonych przez wnioskodawców rachunków i faktur, rozliczono 166 stypendiów 

szkolnych. Wobec 2 wnioskodawców zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne. 

b) stypendia motywacyjne  

Wezwano dyrektorów szkół do przedstawienia regulaminów przyznawania stypendiów 

motywacyjnych. Zgodnie z obowiązującymi regulaminami pomiędzy uczniów ze szkół z terenu 

gminy Borne Sulinowo rozdysponowano stypendia motywacyjne.   
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PLANOWANIE PRZESTRZENNE 

73. Wydano: 

1) Pięćdziesiąt zaświadczeń z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; 

2) Dwadzieścia cztery wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; 

3) Siedem decyzji w sprawie podziałów nieruchomości; 

4) Osiem  postanowień w sprawie podziałów nieruchomości; 

5) Cztery decyzje rozgraniczeniowe. 

74. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla Miasta Borne Sulinowo 

W dniu 31 grudnia 2009r. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Borne 

Sulinowo został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. 

Od dnia 1 lutego 2010r. w/w plan jest dokumentem obowiązującym. 

75. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla 

obrębu Juchowo, Kiełpino, Jelonek, Piława, Silnowo. 

W dniu 15 stycznia 2010r. projekt studium dla w/w obrębów został pozytywnie zaopiniowany przez 

Komisję Urbanistyczno – Architektoniczną. W dniu 15 lutego odbyło się spotkanie z pracownikami 

biura projektowego w celu zatwierdzenia zakresu studium, które zostanie przekazane do 26 

instytucji uzgadniających zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

76. Projekt miejscowego planu zagospodarowani przestrzennego dla dz. nr 12/91, 12/68, 

12/65, 12/64, 22/20 połoŜonych w obrębie Dąbrowica 

Projekt nie uzyskał pozytywnej opinii Konserwatora Zabytków z uwagi na brak uwzględnienia  

w całości wniosków Konserwatora Zabytków. Wnioski Konserwatora zostały poddane ponownej 

analizie. Projekt planu w dniu 12 lutego 2010r. został ponownie wysłany do uzgodnienia. 

77. Projekt planu dla obrębu Kiełpino. 

W dniu 12 stycznia 2010r. Powiatowy Inspektor Sanitarny przedstawił zakres opracowania 

prognozy oddziaływania na środowisko. Zakres został przekazany do opracowania Wykonawcy. 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie w ustawowym terminie nie zajął 

stanowiska w sprawie ustalenia zakresu opracowania. 

 

OCHRONA ŚRODOWISKA 

 

78. Prowadzone są trzy postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. 

79. Wydano jedną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 

przedsięwzięcia. 

80. PrzedłoŜono Wojewodzie Zachodniopomorskiemu sprawozdanie z rozliczenia przekazanych  

w ramach porozumienia środków finansowych w wysokości 7.200,- zł na realizację zadań 

rzeczowych w zakresie grobownictwa i cmentarnictwa wojennego w roku 2009.  
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81. Podpisano z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Bornem Sulinowie umowę na 

administrowanie cmentarzami komunalnymi połoŜonymi na terenie gminy Borne Sulinowo  

w 2010r.  

82. Wydano jedną opinię w formie postanowienia dot. gospodarki odpadami niebezpiecznymi. 

83. Zakupiono pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów w ilości 11 szt. Całkowity koszt 

zamówienia wyniósł 7.515,20 zł brutto. 

84. Naliczono i wniesiono do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego 

opłatę za korzystanie ze środowiska za II półrocze 2009r. w wysokości 4.083zł. 

 

INWESTYCJE 

 
85. Zakończono prace i rozliczono dotacje z MSiT oraz Urzędu Marszałkowskiego  dla zadania pn. 

Budowa kompleksu sportowego „Moje Boisko – ORLIK 2012” wraz z zapleczem socjalno – 

sanitarnym. 

86. Przygotowano dokumentację o częściową płatność w ramach projektu pn.: „Termomodernizacja 

obiektów uŜyteczności publicznej na terenie powiatów: białogardzkiego, drawskiego, 

kołobrzeskiego, koszalińskiego, szczecineckiego i świdwińskiego”.  

87. Trwają prace nad przygotowaniem dokumentacji przetargowej na zadanie :  Termomodernizacja 

Zespołu Szkół w Łubowie oraz Termomodernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bornem 

Sulinowie. 

88. Przygotowano dokumentację przetargową, ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na zadanie: 

Odnowa obszarów wiejskich Gminy Borne Sulinowo poprzez stworzenie ogólnodostępnych 

stref sportowo – rekreacyjnych w miejscowościach Jeleń, Łubowo, Piława i Radacz. Na dzień 

17 luty zaplanowano podpisanie umowy i przekazanie placów robót wykonawcy. 

89. W dniu 16-01-2010r. nastąpiło otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym  na utrzymanie 

i eksploatację oświetlenia ulicznego będącego własnością Gminy Borne Sulinowo. Wpłynęły 

trzy oferty – zostanie wybrana najkorzystniejsza oferta. 

90. Ogłoszono przetarg nieograniczony na: Udzielenie i obsługę kredytu bankowego. 

91. Przygotowano wniosek o dofinansowanie kosztów osobowych projektu „Animator - Moje 

Boisko ORLIK 2012” na prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieŜy. 

92. Przygotowano dokumentację przetargową na zadanie: Remont połączony z modernizacją 

świetlic wiejskich w miejscowościach Liszkowo, Nobliny i Rakowo w imieniu Centrum 

Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie. 

93. Na ukończeniu jest przebudowa pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół w Łubowie na 

pracownię komputerową. 

94. Trwają prace remontowe klatki schodowej w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej  

w Bornem Sulinowie. 
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95. Trwa akcja zimowa. Od grudnia 2009 r. do 15 lutego 2010 r. łączne koszty zimowego 

utrzymania dróg wyniosły juŜ 160 tys. zł. 

 

SPRAWY ORGANIZACYJNE 

 

96. Wydano 1  pozytywną decyzję na dofinansowanie poniesionych kosztów kształcenia 

młodocianych pracowników przez pracodawców. ZłoŜono wnioski do Kuratorium Oświaty  

o przyznanie środków Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia 

młodocianych pracowników na ogólną kwotę 131 489,74 złotych. 

97. W wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko pracy w Referacie Inwestycji - 

referenta ds. infrastruktury komunalnej  w dniu 1 lutego br. zatrudniono  Panią Annę Fraszczyk, 

która została zakwalifikowana przez Komisję Rekrutacyjną do zatrudnienia. 

98. W miesiącu styczniu podpisano z Powiatowym Urzędem Pracy w Szczecinku 4 umowy  

o organizację robót publicznych, w ramach których zatrudnionych zostało 30 osób.  

99. Sporządzono i przesłano do Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinku harmonogram prac 

społecznie uŜytecznych organizowanych na terenie Gminy Borne Sulinowo. Zgodnie  

z przedmiotowym harmonogramem prace społecznie uŜyteczne będą wykonywane od miesiąca 

kwietnia do października przez 30 osób w miesiącu. 

100. Sporządzono i wysłano do Głównego Urzędu Statystycznego w Szczecinie sprawozdanie  

Z-05 – badanie popytu na pracę za IV kwartał 2009r. oraz Z-06 o pracujących,wynagrodzeniach 

i czasie pracy za rok 2009. 

101. Sporządzono i przesłano do Starosty Szczecineckiego sprawozdanie o zrealizowanych   

programach zdrowotnych w 2009 roku. 

102.   W miesiącu styczniu prawnik udzielający porad prawnych dla mieszkańców Miasta  

i Gminy Borne Sulinowo udzielił następującej pomocy prawnej: przyjął ogółem 16 osób   

i udzielił 21 porad. 

103. W okresie międzysesyjnym odbyły się dwa posiedzenia Gminnej Komisji ds. Profilaktyki  

i Rozwiązywania problemów Alkoholowych, na które wezwano 14 osób w celu 

przeprowadzenia rozmów motywujących do podjęcia leczenia odwykowego, 2 osobom 

przyznano dofinansowanie na dojazdy na terapię oraz 7 osobom przyznano dofinansowanie  

w związku z udziałem w terapii podtrzymującej. Ponadto Komisja rozpatrzyła 1 wniosek  

o wydanie zezwolenia na sprzedaŜ napojów alkoholowych. 

104. Informatyk Urzędu uczestniczył we wdroŜeniu obiegu dokumentów „EDOK” oraz modułu 

kadry i płace w systemie Gmina II. Ponadto na bieŜąco koordynuje prace projektowo – 

instalacyjne oraz organizacyjne aktywnych i pasywnych elementów sieci ethernet do sali 

komputerowej w Zespole Szkół w Łubowie. 
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105. Przygotowano i przekazano zestaw komputerowy dla Polskiego Związku Emerytów,    

Rencistów i Inwalidów w Łubowie. 

106. Dokonano rozbudowy systemu GEOMAP o kolejne stanowisko robocze. 

107. Dokonano instalacji punktów dostępowych do Internetu w Izbie Muzealnej. 

108. Dokonano wymiany i konfiguracji routera szerokopasmowego w świetlicy wiejskiej  

w Jeleniu oraz w Szkole Podstawowej w Bornem Sulinowie. 

109. Przyjęto opłatę skarbową na kwotę 1.285,00 zł. 

110. Zarejestrowano 2452 pisma wpływające do Urzędu. 

111. Wysłano 2690 przesyłek poleconych, 402 listy zwykłe oraz 178 sztuk plakatów. 

112. W ramach współpracy z instytucjami i jednostkami organizacyjnymi na tablicy Urzędu 

wywieszono 26 obwieszczeń. 

113. Ewidencja ludności  - statystyka na dzień 15.02.2010 r. 

a) Liczba mieszkańców miasta Borne Sulinowo: 

- stałych   4412 

- czasowych     327 

b) Liczba mieszkańców Gminy Borne Sulinowo 

- stałych 5054 

- czasowych 155 

c) W okresie od 01.01.10 r. do 15.02.10r.  zameldowano na : 

    - pobyt stały                     44 osoby 

 - pobyt czasowy              33 osoby 

 - przemeldowania            28 osób 

d) wymeldowania og.     28 osób 

e) ponadto: 

- zameldowano        15 noworodków 

- odnotowano          15 zgonów 

- odnotowano          6 małŜeństw 

114. Z zakresu zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych : 

a) rozliczono I ratę opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych – do 31 

stycznia stanowi to kwotę 63000,- zł ; 

b) wydano 1 zezwolenie na sprzedaŜ napojów alkoholowych; 

c) wygaszono 7 zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych z powodu braku złoŜenia  

oświadczeń o wartości sprzedaŜy napojów alkoholowych za rok poprzedni lub nie wniesienia 

opłaty; 

d) wydano 3 decyzje o cofnięciu zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych na wniosek 

Prokuratury Rejonowej w Szczecinku. 

 


